
                                                                                                                 

                                                     

                                                      ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

       Η παρούσα μελέτη  αφορά  στην  συντήρηση τμημάτων υφιστάμενων χωμάτινων  αγροτικών

οδών των  Δ.Ε.  Ληλαντίων  και  Δ.Ε. Ν.Αρτάκης του  Δήμου   Χαλκιδέων,  απαραίτητων για τις

ανάγκες  κυκλοφορίας των αγροτικών δραστηριοτήτων των εκτός σχεδίου περιοχών αλλά και των

πέριξ  οικισμών της πόλης της Χαλκίδας,   και  αποσκοπεί   στην  βελτίωση του αγροτικού οδικού

δικτύου  κατά τόπους και  σε τμήματα  αυτού,  με εργασίες κυρίως οδοστρωσίας  3Α,  υπόβασης

πάχους 0,10μ επιφάνειας 19.802,00μ2 και βάσης πάχους 0,10μ επιφάνειας 39.690,00μ2,  και μικρών

ποσοτήτων  ασφαλτικών  επιστρώσεων πάχους  0,05μ  επιφάνειας  1088,00μ2,  με  ασφαλτική

προεπάλειψη επιφάνειας 1081,00μ2,  και τσιμεντοστρώσεων  αντιολισθηρού  δαπέδου  επιφάνειας

112,90μ2.

Συγκεκριμένα  στην  συντήρηση  του δικτύου, εντάσσονται οι κάτωθι   αγροτικοί οδοί :

(Α).  Στην Δ.Ε.  Ν.Αρτάκης,  εντάσσεται τμήμα  μίας  χωμάτινης  αγροτικής οδού  μέσου πλάτους

7,00μ και  μήκους 1.600,00μ,  με αρχή  την διασταύρωση  αυτής με  ασφαλτοστρωμένη οδό που

βρίσκεται εσώτερα της εθνικής  οδού Χαλκίδας -Αιδηψού προς την ενδοχώρα, στο ύψος περίπου της

γέφυρας του υγροβιότοπου ΄΄Κολοβρέχτης΄΄, και τέλος τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού

της Ν.Αρτάκης, κείμενης   εκτός της ΖΟΕ του υγροβιότοπου  (ΠΔ 1-8-1989,  ΦΕΚ 642Δ/9-10-1989).

Οι συντεταγμένες   αρχής και τέλους της οδού, είναι βάσει του ελληνικού  κτηματολογίου:  

Σημείο 0: Χ=469076,95 Υ=4265453,68 και σημείο 17:  Χ=470426,32  Υ=4266291,09

(Β).  Στην Δ.Ε.  Ληλαντίων, εντάσσεται  οι κάτωθι οδοί: 

Β1. Χωμάτινη  αγροτική οδός  μέσου πλάτους  4,00μ και μήκους 733,00μ, στην περιοχή ‘’Καράμι’’

Βασιλικού, περιλαμβανόμενου σε αυτήν μικρού τμήματος  τσιμεντόστρωσης αντιολισθηρού δαπέδου

μήκους  περίπου 28,00μ,   η  οποία   βρίσκεται  ανάμεσα σε  δύο ασφαλτοστρωμένους   οδούς  που

ενώνουν τον οικισμό Φύλλων με το Βασιλικό.

Οι συντεταγμένες   αρχής και τέλους της οδού, είναι βάσει του ελληνικού  κτηματολογίου:  

Σημείο 0: Χ=471445,57 Υ=4253892,95 και σημείο 26:  Χ=472014,42  Υ=4253595,96
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Β2.Τμήμα χωμάτινης  αγροτικής οδού  μέσου πλάτους  4,00μ και μήκους 935,00μ, στην περιοχή

‘’Καλύβια’’ Φύλλων,  η οποία αρχίζει από  την διασταύρωση αυτής με ασφαλτοστρωμένη οδό που

διέρχεται εκτός  του οικισμού Φύλλων.

Οι συντεταγμένες   αρχής και τέλους της οδού, είναι βάσει του ελληνικού  κτηματολογίου:  

Σημείο 0: Χ=476473,06 Υ=4254063,41 και σημείο 16:  Χ=475748,76 Υ=4254527,76

Β3.Τμήμα  χωμάτινης   αγροτικής  οδού   μέσου  πλάτους   4,00μ  και  μήκους  504,00μ,   περιοχής

Φύλλων,  η οποία αρχίζει από  την διασταύρωση αυτής με ασφαλτοστρωμένη οδό που διέρχεται

εκτός  του οικισμού  Φύλλων.

Οι συντεταγμένες   αρχής και τέλους της οδού, είναι βάσει του ελληνικού  κτηματολογίου:  

Σημείο 0: Χ=474567,39 Υ=4253899,64 και σημείο 11:  Χ=474339,19 Υ=4254301,14

Β4.1 Τμήμα ασφαλτοστρωμένης   αγροτικής οδού  μέσου πλάτους  4,00μ και μήκους 285,00μ,  στην

περιοχή  ΄΄Σπινάκι΄΄  Αφρατίου, η οποία αρχίζει  από  την διασταύρωση αυτής με ασφαλτοστρωμένη

οδό και συνεχίζει μετά τα 285,00μ,  ως χωμάτινη.

Οι συντεταγμένες   αρχής και τέλους της οδού, είναι βάσει του ελληνικού  κτηματολογίου:  

Σημείο 0: Χ=472182,70 Υ=4256086,35 και σημείο 10:  Χ=472265,45 Υ=4256349,22

Β4.2 Τμήμα  χωμάτινης  αγροτικής οδού  μέσου πλάτους  4,00μ και μήκους 420,00μ,  στην περιοχή

΄΄Σπινάκι΄΄  Αφρατίου, σε συνέχεια της ανωτέρω Β4.1  ασφαλτοστρωμένης   οδού.  

Οι συντεταγμένες   αρχής και τέλους της οδού, είναι βάσει του ελληνικού  κτηματολογίου:  

Σημείο 0: Χ=472265,51 Υ=4256350,01 και σημείο 12:  Χ=472405,74 Υ=4256607,32

Β5. Τμήμα  χωμάτινης  αγροτικής οδού  μέσου πλάτους  4,00μ και μήκους 605,00μ,  στην περιοχή

΄΄Δημόσιο΄΄  Αφρατίου. 

Οι συντεταγμένες   αρχής και τέλους της οδού, είναι βάσει του ελληνικού  κτηματολογίου:  

Σημείο 0: Χ=474478,10 Υ=4254904,46 και σημείο 17:  Χ=475064,15 Υ=4254833,68

Β6.1   Τμήμα  χωμάτινης  αγροτικής οδού  μέσου πλάτους  περίπου  5,50μ και μήκους 1379,00μ,

στην  περιοχή   ΄΄Γυρίσματα΄΄   Αφρατίου,   η  οποία   περατούται    στην  διασταύρωση  αυτής  με

ασφαλτοστρωμένη οδό. 

 Οι συντεταγμένες   αρχής και τέλους της οδού, είναι βάσει του ελληνικού  κτηματολογίου:  

Σημείο 0: Χ=471086,46,  Υ=4257624,65 και σημείο 21:  Χ=472373,66 Υ=4257386,52

Β6.2  Τμήμα  χωμάτινης  αγροτικής οδού  μέσου πλάτους περίπου  5,50μ και μήκους 1433,00μ,  στην

περιοχή   ΄΄Γυρίσματα΄΄   Αφρατίου,   η  οποία  ενώνεται   στην  αρχή  και  στο  τέλος  αυτής,  με  την

παραπάνω  χωμάτινη   οδό  Β6.1

Οι συντεταγμένες   αρχής και τέλους της οδού, είναι βάσει του ελληνικού  κτηματολογίου:  

Σημείο 0: Χ=471083,81 Υ=4257625,97 και σημείο 29:  Χ=472197,71  Υ=4257319,05
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